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DECRETO N° 86/2021
"Disp6e sobre as I.estric6es indicadas como medidas de

enfrentamento a pandemia do COVID-19 e da outras
provid6ncias".

0 PREFEIT0 MUNICIPAL DE CARAIBAS, ESTAD0 DA BAREA,JONES COELHO
QEAS, no uso de suas atribuig6es legais que lhe sao conferidas na Lei Oi.ganica do Municipio de
Caralbas, mos Artigo 66 inciso IX e 74.

CONSIDERAND0 que a situagao demanda o empi.ego urgeute de medidas de pi.eveii?ao.
conti.ole e contengao de riscos, danos e agravos a satide p{iblica, a fim de evitar a disseminapao
da doenga,

DECRETA
Art. 10. Fica deterlninada a restrigao de locomogao notuma, vedados a qualquer individuo a
perman6ncia e o trinsito em vias, equipamentos, locais e pi.apas pr'iblicas, das 20h as 05h, de 24
dejunho ate 30 de junho de 2021, em todo o teirit6i.io do munieipio.
§ 1° - Ficam excetuadas da vedagao pi.evista no ccrj7%/ deste atigo as hip6teses de
deslocamento pal.a ida a servigos de satide ou farmacia, para compi.a de medicamentos, ou
situag6es em que fique comprovada a urg6ncia.

§ 2° - A restrigao prevista no cc7p„/ deste artigo nao se aplica aos servidores, funciondrios e
colaboradores, no desempenho de suas fung6es, que atuam nas unidades ptiblicas ou privadas
de sande e segui.anga.
§ 3° - Os estabelecimentos comet.ciais e de servigos deverao encerrar as suas atividades com
ate 30 (trinta) minutos de antecedencia do periodo estipulado no c.czj7a„ deste ai.tigo,de modo a

garantir o deslocamento dos seus funcionarios e colaboradoi.es as suas residencias.

§ 4° - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como 1.estaurantes, bares e cong€nel.es
tamb6m deverao enceri.ar o atendimento presencial com ate 30 (trinta) minutos de
anteced6ncia do periodo estipulado no caput deste artigo, pemritidos os sei.vicos de entrega
em domicilio (c7e/z.ve7.};) de alimentagao ate as Ooh.

§ 5° -Ficam excetuados, da vedapao prevista no cap#J deste artigo:

I - os servieos de limpeza ptiblica e manutengao urbana;
11- os servigos de entrega em domicilio (c7eJz.veJ`j;) de farmacia e medicamentos;

Ill- atividades profissionais de transporte privado de passageiros.
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Art. 20 - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo munictpio, independeutemente do
niinero de participantes, ainda que pi.eviamente autorizados, que envolvam aglomei.agao de
pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, cerim6ndas de casamento,
eventos recreativos em logradouros ptiblicos ou privados, circos, eventos cientfficos,
solenidades de for.matura, passeatas e afins.

Paragrafo rinico - Os atos religiosos lithrgicos podei.ao ocori.er desde que, curnulativamente,
sejam atendidos os seguiutes requisitos:
I - respeito aos protocolos sanitdrios estabelecidos, especialmente o distanciamento social
adequado e o uso de mascaras;
11 - instalag6es fisicas amplas, que permitam ventilagao natural ci.uzada;

Ill - limitag5o da ocupapao ao maximo de 30% (trinta pot. cento) da capacidade do
Local.

Art. 3° - Este deci.eto entra em vigor na data de sua publicapao.
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Caraibas, 23 de Junho de 2021 .
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